Opdracht tot omzetting naar vaste rente
Hoe gebruik je dit formulier?
1. Vul het formulier in op je computer of tablet.
2. Print het formulier.
3. Zet je handtekening met pen op het geprinte formulier.
4. Scan het formulier. Een duidelijke foto mag ook.
5.	Mail de scan of foto naar hypotheken@moneyou.nl. Of stuur het naar
Moneyou, Advies & Service, Antwoordnummer 5000, 3800 WB AMERSFOORT.

Uw hypotheekgegevens
Leningnummer
Voorletter(s) en achternaam geldnemer 1
Voorletter(s) en achternaam geldnemer 2
Hierna ieder voor zich dan wel tezamen te noemen: ‘de geldnemer’
-	geeft bij deze opdracht en volmacht aan Moneyou om de hieronder vermelde leningsdelen
om te zetten naar een hypotheek met de aangegeven rentevaste periode tegen het
rentepercentage zoals dit geldt op de datum van ontvangst van deze opdracht door Moneyou;
-	verklaart zich akkoord met het van toepassing worden van de meest recente voorwaarden op
de lening vanaf het moment van omzetting.
Leningdeelnummer

gewenste rentevastheidsperiode
1 jaar
5 jaar
6 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar

7 jaar
30 jaar

1 jaar
10 jaar

5 jaar
15 jaar

6 jaar
20 jaar

7 jaar
30 jaar

1 jaar
10 jaar

5 jaar
15 jaar

6 jaar
20 jaar

7 jaar
20 jaar

Per leningdeel niet meer dan één mogelijkheid aangeven!

Ondertekening
Bij meerdere geldnemers dienen deze allen te ondertekenen
Plaats

Datum

Handtekening geldnemer 1

Handtekening geldnemer 2



Toelichting >
1

Toelichting
Na de omzetting ontvangt u een uitgebreide bevestiging met opgave van het nieuwe
maandbedrag en, indien van toepassing, de nieuwe premie(s). Hierbij ontvangt u tevens een
exemplaar van de op uw lening van toepassing geworden nieuwe voorwaarden, tenzij deze al op
uw lening van toepassing zijn. Indien u de nieuwe voorwaarden vóóraf wenst te ontvangen, kunt
u deze kosteloos opvragen bij ons Cliënt Contact Centrum (0800 – 666 3993) of downloaden op
onze internetsite.
Wanneer dit opdrachtformulier door Moneyou wordt ontvangen uiterlijk op de tweede werkdag,
gerekend vanaf de ingangsdatum van een verhoging van het rentetarief door Moneyou, zal de
omzetting nog plaatsvinden tegen de oude lage rente.
Indien u deze opdracht tot omzetting instuurt als de hypotheekakte voor de lening nog niet is
gepasseerd, ontvangt u een gewijzigde offerte ter kennisneming. De hypotheekakte zal dan
worden gepasseerd op basis van de gegevens in de gewijzigde offerte.
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